SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E / OU DEPORTIVAS 2018
1.

DATOS DO SOLICITANTE

Nome asociación

CIF

Nome do representante

DNI

Enderezo

C.P.

Localidade

Tfno.

E-mail

Fax.

2.

SOLICITUDE

Obxecto da subvención
Custo total
euros

Orzamento

%

Subvención que solicita
euros
Núm. de socios

Núm. de beneficiarios

3. DOCUMENTACIÓN
Fotocopia cotexada do CIF da asociación.
Fotocopia cotexada do DNI do representante legal da asociación.
Memoria explicativa da actividade concreta, asinada polo representante
Orzamento detallado da actividade concreta, asinado polo representante.
Certificación da conta bancaria a nome da entidade peticionaria.
Facturas xustificativas.
Declaración responsable que acredite que as facturas que se presenten foron aplicadas á actividade subvencionda.

DECLARACIÓN
a.- Esta asociación carece de fins de lucro.
b.- A esta asociación SI /NON se lle concederon outras axudas ou se solicitaron outras subvencións coa mesma finalidade.
Relación de
axudas solicitadas

euros

Relaciónd de
axudas concedidas

euros

euros

euros

c.- Esta asociación non está incursa en causas de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións
públicas e coñezo e acepto as bases da convocatoria.
d.- Esta asociación está ao corrente coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Ao mesmo tempo autorizo ao Concello de Rodeiro para obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da
Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que a entidade que represento está ao corrente nas súas obrigas.

Data:

Rodeiro, ………… de ………………………………… de 2019

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE RODEIRO

Asdo: O solicitante

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E / OU DEPORTIVAS 2018
1.

DATOS DO SOLICITANTE

Nome asociación

CIF

Nome do representante

DNI

Enderezo

C.P.

Localidade

Tfno.

E-mail

Fax.

2.

DATOS DA ACTIVIDADE

Denominación
Data realización

Nª participantes

Custo Total

O abaixo asinante, na representación que ostente, DECLARA DE XEITO RESPONSABLE que as facturas que a
continuación se detallan foron aplicadas á actividades para a que se solicita subvención:

PROVEEDOR

Nº Factura

Data Factura

Importe sen Ive

Data:

Rodeiro, ………… de ………………………………… de 2019

Asdo: O representante

Ive

Importe con Ive

